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4 september 2019, 

 

Geachte voorzitter, leden van de gemeenteraad, college, 

Dank dat ik hier opnieuw mag spreken. Afgelopen maart heb ik dat ook gedaan. Toen nog met 

het idee om samen met innogy een plan voor een alternatief windpark te bedenken, met 

minder impact op Dinteloord.  

Sindsdien is er veel gebeurd. Er zit inmiddels een nieuw college, met een nieuw coalitieakkoord 

en de gesprekken met innogy hebben helaas niet geleid tot een plan dat kan rekenen op steun 

van het college.  

De afgelopen periode zijn er veel gesprekken geweest waarover u vanavond nog uitgebreid 

met elkaar zal spreken. Maar ik ben hier op de eerste plaats om aan te kondigen dat Green 

Trust een principeverzoek indient voor de realisering van een windpark in de 

Drievriendenpolder. 

Naast de vier bestaande windturbines in de Karolinapolder wil Green Trust samen met een 

lokale energiecoöperatie vier windturbines realiseren van 180 meter hoogte. Dat is iets hoger 

dan de maximale 150 meter in het coalitieakkoord. Maar dat kan haast niet anders. En daar 

zijn goede redenen voor die verder worden uitgelegd en onderbouwd in het principeverzoek.  

We willen het windpark realiseren in gedeeld eigendom. 50/50. Waarbij omwonenden en 

inwoners van Dinteloord en Steenbergen mede-eigenaar kunnen worden.  

In het coalitieakkoord stelt Steenbergen geen eisen aan sociale randvoorwaarden, maar dat 

druist in tegen de tijdgeest. Zowel de provincie als Den Haag eisen dat windprojecten 

zorgvuldig worden ingebed in de omgeving en dat er actief wordt gezocht naar manieren om 

de omgeving een rol te geven en financieel mee te laten profiteren. Green Trust is ervan 

overtuigd dat we de energietransitie sámen moeten doen en met ons plan voor een windpark 

in de Drievriendenpolder geven wij daar nadrukkelijk invulling aan.  

Er valt nog heel veel te vertellen over de plannen. De spreektijd nu is daarvoor te kort. 

Daarom verwijs ik graag naar het principeverzoek zelf.   

Ruimtelijk gezien is het project uitvoerbaar én vergunbaar. Afspraken met grondeigenaren 

liggen vast. Volgens geluid- en slagschaduwberekeningen voldoet het plan ruim aan alle 

wettelijke normen. En hoewel het gebied grenst aan Natura 2000-gebied, leren consultaties 

met ecologen dat het project vergunbaar is.   

Uiteraard is verder onderzoek nodig en zullen we uiteraard de procedures zorgvuldig 

doorlopen. Maar gezien de tijdsdruk en de aanstaande besluitvormingsmomenten willen we u 

graag zo vroeg mogelijk informeren over dit mogelijke alternatief voor windpark 

Karolinapolder.  

Dank voor uw aandacht. 
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